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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 29) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

เร่ือง  ก ำหนดประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) 

เรียน  ท่ำนผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รำยงำนประจ ำปี 2564 รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ
รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอำร์ (QR Code) 

2. ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนด
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และบคุคลท่ีเสนอเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเพ่ิมเติม 

3. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือประจ ำปี 2565 
4. ข้อมลูของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. หลกัฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรมอบฉนัทะ กำรย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุม 

(E-Request) และกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนบัคะแนนเสียง และแจ้งผลกำรนบัคะแนน 
ส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

7. ขัน้ตอนกำรย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุม (E-Request) และกำรใช้งำนระบบประชุม
ผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

8. กำรใช้รหสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดเอกสำรกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 
10. แบบฟอร์มค ำถำมลว่งหน้ำตำมวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
11. แบบขอรับเอกสำรประกอบกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
12. ช่องทำงกำรติดตอ่สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติม 

ตำมท่ีปัจจบุนัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย
ได้ขยำยขอบเขตกำรแพร่ระบำดออกไปเป็นวงกว้ำงในหลำยพืน้ท่ี โดยท่ีภำครัฐได้ขอควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน
ในกำรระมดัระวงักำรจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกำรรวมตวัของคนหมูม่ำก รวมทัง้อำจจดัให้มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
รองรับส ำหรับกำรประชุมออนไลน์เพ่ือลดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทได้ติดตำมสถำนกำรณ์
ดงักลำ่วอย่ำงใกล้ชิดมำโดยตลอดและมีควำมห่วงใยในควำมปลอดภยัของผู้ เข้ำร่วมประชมุรวมถงึผู้ ท่ีมีส่วนร่วมใน
กำรจดัประชุมทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงย่ิง ตลอดจนพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือ
ป้องกนัและลดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ดงักลำ่ว นัน้ 

เมื่อวนัพธุท่ี 26 มกรำคม 2565 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) ได้มีมติให้
เรียกประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2565 (ครั ง้ ท่ี  29) ใน วันพุธที่  30 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ตำมพระรำชก ำหนดว่ำ
ด้วยกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจำรณำเร่ือง
ตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงัตอ่ไปนี ้

 

-ร่าง- 
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วาระที่ 1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัซึง่
เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2564 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 ซึง่สรุปผลกำรด ำเนินงำน
และกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2564 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 
ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน
ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบญัชีจำก
บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
ซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 
สนิทรัพย์ 861,101 359,825 
หนีส้นิ 411,093 177,131 
รำยได้จำกกำรขำย 530,112 - 
รำยได้รวม 540,706 107,014 
ก ำไรส ำหรับปี 47,174* 95,887 
ก ำไรตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 39.31* 79.91 

*หมำยถึง ก ำไรส ำหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

โดยมีรำยละเอียดงบกำรเงินตำมท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนทำงกำรเงินปี 2564 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3:  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงอตัรำร้อยละ 40-50 ของก ำไรสทุธิ
ของงบกำรเงินรวม แต่ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุกำรณ์ท่ีไม่ปกติบริษัทอำจน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงนัน้ๆ ตำมควำมเหมำะสมได้ 

ทัง้นีใ้นปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรส ำหรับปี (ก ำไรสทุธิ) ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 47,174 
ล้ำนบำท รวมทัง้มีก ำไรสะสมส ำหรับจดัสรรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น
พิจำรณำอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ในอตัรำหุ้นละ 18.50 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 22,200 
ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 47 ของก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม เป็นไปตำมนโยบำยกำร
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จ่ำยเงินปันผลซึง่บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอตัรำหุ้นละ 8.50 บำท เมื่อวนัศกุร์ท่ี 27 
สิงหำคม 2564 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอตัรำหุ้นละ 10.00 บำท เป็นเงิน 12,000 ล้ำนบำท 
โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิท่ีเสียภำษีในอตัรำร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอ
เครดิตภำษีคืนได้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทวิ ก ำหนด เท่ำกับเงินปันผลคณู 
20/80 

เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรของปี 2564 กบัปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 

1. ก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม 
(ล้ำนบำท) 

47,174 34,144 

2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 1,200 1,200 

3. เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุ้น) 
 

 
 
 

 18.50 

ประกอบด้วย 
(1) เ งินปันผลระหว่ำงกำล 

8.50 บำท/หุ้น 
(2) เ งินปันผลงวดสุดท้ำย 

10.00 บำท/หุ้น 

14.00 
ประกอบด้วย 
(1) เ งินปันผลระหว่ำ งกำล 

5.50 บำท/หุ้น 
(2) เงินปันผลงวดสดุท้ำย 

8.50 บำท/หุ้น 

4. เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 22,200 16,800 

5. อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบ
กับก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม 
(ร้อยละ) 

47 49 

ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
ตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 
8 เมษำยน 2565 (จะขึน้เคร่ืองหมำย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษำยน 
2565) โดยมกี ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัองัคำรท่ี 26 เมษำยน 2565 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัดและข้อบังคบัของบริษัทข้อ 36 
ก ำหนดให้กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในอตัรำหนึง่
ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึง่ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีครัง้นีม้ีกรรมกำรที่ต้อง
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 คน ดงันี ้ 

1) พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมกำรกิจกำรสงัคมเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
2) นำงธำริษำ วฒันเกส กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
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3) นำยพส ุเดชะรินทร์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
4) นำงพรรณสิรี อมำตยกลุ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 

กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน 

โดยนำงธำริษำ วฒันเกส เป็นกรรมกำรอิสระท่ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครบ 3 วำระติดต่อกนั และได้
แจ้งควำมประสงค์ไมข่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทอีก 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและเสนอรำยช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรระหว่ำงวนัท่ี 16 สิงหำคม - 15 พฤศจิกำยน 2564 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและรำยช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร   

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565) ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมำะสม เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 โดยได้พิจำรณำจำกรำยช่ือบุคคลท่ี
กรรมกำรเสนอและรำยช่ือบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Chartered 
Directors) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบคุคล
เป็นกรรมกำรบริษัทตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท แนวทำงบรรษัทภิบำลเอสซีจี แนวทำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต. ) และ 
แนวทำงกำรกลัน่กรองผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรของ IOD และแนวทำงของบริษัทรวมทัง้ได้
พิจำรณำคณุสมบตัิเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร ประกอบกับคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมช ำนำญของคณะกรรมกำร (Board Skill 
Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของเอสซีจี  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำงโดยพิจำรณำรำยช่ือบุคคล
ทัง้หมดท่ีได้ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและกลัน่กรองคณุสมบตัิตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำเสนอ รวมทัง้พิจำรณำกลัน่กรองคณุสมบตัิเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้วว่ำเป็น
ผู้มีคณุสมบตัิเหมำะสมครบถ้วนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท มีภำวะผู้น ำ  
มีวิสยัทัศน์กว้ำงไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรองค์กรขนำดใหญ่ ด้ำนเศรษฐกิจ หรือกำรลงทุน ที่เป็นประโยชน์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจของเอสซีจี และได้พิจำรณำกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรรำยเดิมตำมนโยบำยกำร
สรรหำกรรมกำร รวมทัง้พิจำรณำทบทวนคณุสมบตัิควำมเป็นอิสระของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
กรรมกำรด้วย ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือบุคคลรวม 4 คนเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565 ดงันี ้

1) พ.ต.อ.ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม  
2) นำยพส ุ เดชะรินทร์  
3) นำงพรรณสิรี อมำตยกลุ  
4) นำงนนัทวลัย์ ศกนุตนำค  
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โดยล ำดับท่ี 1) เป็นกรรมกำรท่ีปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอดมำ ล ำดบัท่ี 2) และ 3) เป็นกรรมกำรอิสระท่ี
ด ำรงต ำแหน่งน้อยกว่ำ 3 วำระติดต่อกันท่ีสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และได้พิจำรณำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีผ่ำนมำเห็นว่ำ สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีให้
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำร
ด ำเนินธุรกิจแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนต่อคณะกรรมกำรและบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอดมำ ส ำหรับ 
4) เป็นผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือใหม่แทนกรรมกำรเดิมท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
กรรมกำรอิสระ เป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถสงู มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรบริหำรองค์กร
ขนำดใหญ่ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบบริษัทขนำดใหญ่ ได้รับกำรยอมรับทัว่ไป
ทัง้ในภำครำชกำรและเอกชนทัง้นีบุ้คคลทัง้ 4 คนข้ำงต้นไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

ส ำหรับประวตัิและควำมเช่ียวชำญของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ ระยะเวลำท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร ข้อมลูกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร/กรรมกำรชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ข้อมลูกำรถือหุ้น
ในบริษัท ข้อมลูกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/
กิจกำรอื่น ๆ และบริษัทที่พิจำรณำได้ว่ำมีกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักบั
กิจกำรของบริษัท และคุณสมบัติควำมเป็นอิสระ รวมทัง้ข้อมลูควำมสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ 
ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2  

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรไว้ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำร ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล และผู้ ถือหุ้น

มีสิทธิเลือกตัง้บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรได้ไม่เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีง
เท่ำกันอันจะท ำให้เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนในที่ประชุม
ลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำดเพื่อให้ได้จ ำนวนกรรมกำรที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็น
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เร่ือง
จ านวนกรรมการ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัท บริษัทจ ำเป็นต้องมีจ ำนวนกรรมกำร
ท่ีเหมำะสมกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในและต่ำงประเทศ 
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำมข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
เสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำรของบริษัทจำกเดิม จ ำนวน 12 คน เป็น
จ ำนวน 15 คน และเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้
สอดคล้องกบักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร โดยพิจำรณำแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 ดงันี ้
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 29 ให้มีกรรมกำรของบริษัทไมน้่อยกวำ่เก้ำคน
แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอน
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมกำรไมน้่อยกวำ่
กึ่งหนึง่ต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 
กรรมกำรต้องเป็นบุคคลธรรมดำและมี
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1) บรรลนุิติภำวะ 
2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ 

หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
3) ไม่เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึง

ที่สดุให้จ ำคกุในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่
ได้กระท ำโดยทจุริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำก
รำชกำรหรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ    
ฐำนทจุริตตอ่หน้ำที่  

ข้อ 29 ให้มีกรรมกำรของบริษัทไมน้่อยกวำ่เก้ำคน
แตไ่มเ่กินสิบห้ำคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอน
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมกำรไมน้่อยกว่ำ
กึ่งหนึง่ต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 
กรรมกำรต้องเป็นบุคคลธรรมดำและมี
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1) บรรลนุิติภำวะ 
2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ 

หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
3) ไม่เคยรับโทษจ ำคกุโดยค ำพิพำกษำถึง

ที่สดุให้จ ำคกุในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่
ได้กระท ำโดยทจุริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก
จำกรำชกำรหรือองค์กำร หรือหนว่ยงำน
ของรัฐ ฐำนทจุริตตอ่หน้ำที่ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบกำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร
เป็น 15 คน และ แก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 29 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอ 
และให้น ำเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนุมตัิกำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร
เป็น 15 คน และ กำรแก้ไขข้อบงัคบัดงักลำ่ว โดยให้ยกเลิกข้อควำมเดิมและใช้ข้อควำมใหม่ รวมถึง
ให้ด ำเนินกำรย่ืนจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตำมท่ีเสนอ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6:  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการเพิ่ม 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมท่ีเสนอให้แก้ไขข้อบงัคบัข้อ 29 เร่ืองจ ำนวนกรรมกำร เพ่ือรองรับกำร
ขยำยธุรกิจของบริษัท บริษัทจ ำเป็นต้องมีจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสมกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในและต่ำงประเทศ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำม
ข้อเสนอของท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำท่ีเสนอให้ในกรณีท่ีท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้นอนุมตัิให้เพ่ิมจ ำนวนกรรมกำรและแก้ไขข้อบงัคบับริษัทตำมวำระท่ี 5 ก่อนหน้ำนี ้เห็นควรเสนอท่ี
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรเข้ำใหมจ่ ำนวน 3 คน ได้แก่  
1) พนัโทสมชำย กำญจนมณี 
2) นำยศภุชยั เจียรวนนท์ 
3) นำงสำวจรีพร จำรุกรสกลุ 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำได้พิจำรณำกลั่นกรองรวมทัง้ได้พิจำรณำคุณสมบัติเป็น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและระมดัระวงัแล้ว มีควำมเห็นว่ำบุคคลทัง้สำมนัน้ เป็นผู้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ โดยเฉพำะในธุรกิจหรืออตุสำหกรรมขนำดใหญ่ รวมทัง้มีภำวะผู้น ำ 
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มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไมด่่ำงพร้อย โดย ล ำดบัท่ี 2) และ 
3) เป็นผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือ เป็นผู้มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญธุรกิจหรืออุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 
และมีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระได้ รวมทัง้มีควำมช ำนำญด้ำนตลำดทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยทุธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้
บุคคลทัง้ 3 คนข้ำงต้นไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 
อย่ำงไรก็ตำม นำยศภุชยั เจียรวนนท์ เป็นกรรมกำรบริษัทท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัเอสซีจีมูลค่ำ
เกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท และนำงสำวจรีพร จำรุกรสกุล เป็นกรรมกำรและถือหุ้นบริษัทท่ีพิจำรณำได้ว่ำอำจ
มีกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท ซึง่ต้องแจ้งให้  
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้และเป็นกรรมกำรบริษัทท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ  
เอสซีจีมลูค่ำเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำประเด็นคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรและ
กรรมกำรอิสระของนำยศุภชัยฯและนำงสำวจรีพรฯ ตำมหลกัในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 และมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว เห็น
ว่ำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำวไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ 
ดังนัน้จึงถือได้ว่ำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระท่ีห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจของ        
นำยศภุชยั เจียรวนนท์ และนำงสำวจรีพร จำรุกรสกุลได้รับกำรผ่อนผนัคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระตำมท่ี
ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่(ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อก ำหนดคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระของบริษัท  
ส ำหรับประวตัิและควำมเช่ียวชำญของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ ข้อมูลกำรถือหุ้นในบริษัท ข้อมูล
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจกำรอื่น ๆ และ
บริษัทท่ีพิจำรณำได้ว่ำมีกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
และกำรมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่ำเกินกวำ่ 20 ล้ำนบำท รวมทัง้ข้อมลูควำมสมัพนัธ์
ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิกำรเลือกตัง้
กรรมกำรเข้ำใหม่จ ำนวน 3 คน ได้แก่ 1) พนัโทสมชำย กำญจนมณี 2) นำยศภุชยั เจียรวนนท์ และ  
3) นำงสำวจรีพร จำรุกรสกลุ ซึง่เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคณุสมบตัิครบถ้วนเหมำะสม และ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง 
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ (ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม)  และข้อก ำหนด
คุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีก้ำรเสนอให้เลือกตัง้
กรรมกำรเข้ำใหม่ 3 คนดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติตำมท่ีคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอ รวมทัง้พิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบัติเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียด
รอบคอบแล้วว่ำเป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคับของ
บริษัท และได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

 หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรไว้ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำร ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล และผู้ ถือหุ้น

มีสิทธิเลือกตัง้บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรได้ไม่เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 
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(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีง
เท่ำกันอันจะท ำให้เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนในที่ประชุม
ลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำดเพื่อให้ได้จ ำนวนกรรมกำรที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็น
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

วาระที่ 7: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทได้รับ
ค่ำตอบแทนและโบนัสตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก ำหนด โดยท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 
เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 2547 ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 เมื่อวนัท่ี 30 มีนำคม 2554 ได้มีมติอนุมตัิค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชดุย่อย 
โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมกำรบริษัทได้รับคำ่ตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 1.8 ล้ำนบำท โดยให้ไปพิจำรณำแบง่จ่ำยกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมกำรบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีกำรจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ พิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม และให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ี 

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้
 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำน 180,000 45,000 
กรรมกำร 120,000 30,000 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน   

ประธำน 150,000 37,500 
กรรมกำร 100,000 25,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ ำทุกปี ถึงแม้ว่ำหลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตำม โดยเสนอ
ให้คงคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุย่อยประจ ำปี 2565 ตำมหลกัเกณฑ์และอตัรำเดิม
ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติตำมข้ำงต้น ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ 
สรรหำ ซึง่ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น ำในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสำหกรรม
เดียวกนัอย่ำงรอบคอบแล้ว  
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ทัง้นีใ้นปี 2564 ค่ำตอบแทนและโบนสัของคณะกรรมกำรบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 78 ล้ำนบำท 
ซึง่ไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้ำงต้น ส ำหรับขอบเขตหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้คณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2564 มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2564 ตำม 
สิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1 หวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและโครงสร้ำงกำรจดักำร ตำมล ำดบั 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึง่มำประชมุ 

วาระที่ 8:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเห็นชอบกรอบกำรเลือก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจ ำปี 2561-2565 เน่ืองจำกมีช่ือเสียง มีศกัยภำพ มีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีประสบกำรณ์และ
ควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบัญชี มีกระบวนกำรหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบบัญชีท่ีมี
ประสิทธิภำพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกบัขอบเขตกำรให้บริกำร ปริมำณงำน และอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ำ KPMG เสนอค่ำสอบบัญชีท่ีเหมำะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคำ่สอบบญัชี ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2565 
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3565) หรือ 
- นำงสำวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5565) หรือ 
- นำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 10235) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกบั
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส ำนกังำนสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอข้ำงต้นไมม่ีควำมสมัพนัธ์
หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่ำว 
ส ำหรับประวตัิของผู้สอบบญัชี และข้อมลูควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับเสนอช่ือ ปรำกฏ
ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3 

2) อนุมตัิค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2565 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท
และงบกำรเงินรวม เป็นเงินจ ำนวน 3.53 ล้ำนบำท (ลดลงจำกปี 2564 เป็นจ ำนวน 1.15 ล้ำนบำท) 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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หน่วย : ล้ำนบำท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 

1. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท 0.296 0.290 
2. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินรวมประจ ำปีและ            

คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท   
และงบกำรเงินรวม 

 3.23 
 

 4.39 

รวมคำ่สอบบญัชีของบริษัท 3.53 4.68 

 ค่ำสอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2565 จ ำนวน 3.53 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 1.15 ล้ำนบำท เน่ืองจำกไม่รวมค่ำสอบ

ทำนงบกำรเงินบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ โดยในปี 2565 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด จะต้องจดัท ำงบกำรเงินรวมและ

รับคำ่สอบบญัชีดงักลำ่วเพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรจดทะเบียนเข้ำตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

3) รับทรำบคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2565 ของบริษัทย่อย และคำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
ของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอม็จีในตำ่งประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่สอบบญัชี มีรำยละเอียดดงันี ้ 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 
1. ค่ำสอบบัญชีประจ ำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
และคำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทย่อย
ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
  

- จ ำนวนบริษัทย่อย 135 บริษัท 134 บริษัท 
- จ ำนวนเงิน 37.39    ล้ำนบำท 36.46 ล้ำนบำท 

2. คำ่สอบบญัชีประจ ำปีของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ     
- จ ำนวนบริษัทย่อย 96 บริษัท 94 บริษัท 
- จ ำนวนเงิน 46.40    ล้ำนบำท 44.03 ล้ำนบำท 

รวมคำ่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 83.79    ล้ำนบำท 80.49 ล้ำนบำท 

(คำ่สอบบญัชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอำจเปลี่ยนแปลงตำมจ ำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมำณงำน
ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งปี) 

คำ่สอบบญัชีปี 2564 ข้ำงต้น ไมร่วมคำ่บริกำรอื่น (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ำยเป็นค่ำท่ีปรึกษำด้ำนภำษี 
ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน และกำรให้บริกำรอื่น 
รวมจ ำนวน 53.99 ล้ำนบำท 

หมายเหตุ:  1. ผู้สอบบญัชีตำมรำยช่ือที่เสนอข้ำงต้นได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงันี ้
(1) นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2559-2564 รวม 6 ปี 
(2) นำงสำวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 

2557-2563 รวม 7 ปี  
(3) นำงสำวดุษณีย์ ยิม้สวุรรณ เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2564 รวม 1 ปี 
ซึง่ระยะเวลำกำรปฏิบตัิหน้ำที่ผู้สอบบญัชีของทัง้สำมรำยข้ำงต้นสอดคล้องกบัแนวทำงกำร
หมนุเวียนผู้สอบบญัชีในตลำดทนุตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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2. ในปี 2565 จะเสนอแตง่ตัง้นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ หรือนำยเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ หรือ
นำงสำวพรทิพย์ ริมดสุติ หรือนำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศด้วย 

3. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด เสนออตัรำค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัท
และคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินบริษัทยอ่ยในประเทศแต่ละบริษัท โดยพิจำรณำจำกลกัษณะธุรกิจ 
ปริมำณงำน และจ ำนวนชัว่โมงกำรตรวจสอบ ทัง้นีง้บกำรเงินของบริษัท มีค่ำสอบบญัชีน้อย
เมื่อเทียบกับค่ำสอบบัญชีประจ ำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
เนื่องจำกบริษัทด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุเป็นหลกั สนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ไมม่ีรำยกำรผลติและรำยกำรซือ้ขำยสนิค้ำ 

4. คำ่บริกำรอื่น (Non-audit fee) ในปี 2565 (ถ้ำมี) จะพิจำรณำจำกประเภทและปริมำณงำน
ที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ให้บริกำร 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
เวลา 14.30 น. ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ (บริษัทไม่มีการจัดห้องส าหรับ
การประชุม)* โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ย่ืนแบบค ำร้องและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ เพ่ือเข้ำร่วมประชุม ผ่ำน      
E-Request ล่วงหน้าตัง้แต่วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ 
และหลงัจำกท่ีบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลูแบบค ำร้องและอนุมตัิค ำร้องของท่ำนแล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ี
ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมลู Username และ Password และลิงก์ส ำหรับใช้ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมใน
วนัประชมุ (30 มีนำคม 2565) โดยจะเปิดระบบให้เร่ิมลงทะเบียนเพ่ือเข้ำประชมุได้ตัง้แตว่นัพุธท่ี 30 มีนำคม 2565 
เวลำ 12.30 น. เป็นต้นไปจนกวำ่จะปิดกำรประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถเข้ำใช้งำน E-Request ได้ท่ี 
https://app.inventech.co.th/SCC115620R 

 
 
 

หรือสแกน QR Code 

ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ำนใดท่ีประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชุม
ครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 9 หรือ
สำมำรถดำวน์โหลดจำก www.scg.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตำมท่ีระบุไว้เท่ำนัน้ และโปรดย่ืนแบบค ำร้องและ
เอกสำรท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ เพ่ือเข้ำร่วมประชุมผ่ำน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรประกอบตำมท่ี
ก ำหนดมำยังบริษัทล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์เพ่ือให้บริษัทได้รับภำยในวนัอังคำรท่ี 29 มีนำคม 2565 โดยบริษัทได้
จดัเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเก่ียวกับหลกัฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม 
วิธีกำรมอบฉันทะ กำรย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุม (E-Request) และกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนบัคะแนนเสียง 
และแจ้งผลกำรนบัคะแนน ส ำหรับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบั
ท่ี 6 รวมทัง้รำยละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนกำรย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุม (E-Request) และกำรใช้งำนระบบ
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดับท่ี 7 นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นอำจพิจำรณำมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำนได้เช่นกัน โดยท่ำนสำมำรถมอบฉันทะ
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พร้อมกับระบุควำมประสงค์ในกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระเพ่ือให้กรรมกำรอิสระลงคะแนนเสียงตำมควำม
ประสงค์ของท่ำนได้อย่ำงชดัเจน (โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีไมไ่ด้
ครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1) นำยชมุพล  ณ ล ำเลียง 
2) นำยประสำร  ไตรรัตน์วรกลุ 
3) นำยฐำปน  สิริวฒันภกัดี 

ข้อมลูกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้นปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 4 

 ในกำรนี ้เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนกำร
ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แก่บริษัทภำยในวันอังคำรท่ี 29 มีนำคม 2565 ตำมช่องทำงท่ีก ำหนด (ตำมแบบฟอร์มค ำถำม
ล่วงหน้ำ ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 10) โดยบริษัทจะรวบรวมค ำถำมและจะตอบค ำถำมในท่ีประชุมเฉพำะท่ีเก่ียวกับ
วำระกำรลงคะแนนโดยตรง ส ำหรับค ำถำมและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเดน็ชีแ้จงแนบท้ำยรำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน 14 วนั
นบัแตก่ำรประชมุเสร็จสิน้  

 บริษัทขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนเป็นอย่ำงสงูท่ีมีควำมเข้ำใจและหวงัเป็นอย่ำงย่ิงวำ่จะได้รับควำมร่วมมือ
จำกทกุท่ำนเป็นอย่ำงดีเช่นท่ีผ่ำนมำ 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2565 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
  
  

                       (นำยวรพล  เจนนภำ) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
 
หมายเหตุ:  
1. *กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทมีสถำนที่ควบคมุระบบกำรประชุม ที่อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย 

จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 
2. บริษัทได้จดัสง่แบบลงทะเบียนซึง่ได้พิมพ์ข้อมลูของทำ่นส ำหรับใช้กรอกข้อมลูในขัน้ตอนกำรยื่นแบบค ำร้องเพื่อเข้ำร่วม

ประชมุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Request) พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัท่ีได้สง่ให้ทำ่นผู้ ถือหุ้นทำงไปรษณีย์แล้ว 
3. ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดหูนงัสือนดัประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) และสำมำรถ

ส่ งค ำถำม เพื่ อสอบถำมข้อมูลในแต่ละวำระหรือข้อมูลอื่ น ๆ ของบริ ษัทเป็นกำรล่วงหน้ำผ่ำน E-mail address: 
corporatesecretary@scg.com หรือทำงไปรษณีย์มำยงัส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) ชัน้ 19 
อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 หรือสง่โทรสำรไปยงั
หมำยเลข 02-586-3007 โดยระบทุี่อยูห่รือข้อมลูที่ใช้ในกำรติดตอ่ได้อยำ่งชดัเจนเพื่อบริษัทจะติดตอ่กลบัได้ 

4. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องเตรียมอีเมลส ำหรับยื่นแบบค ำร้องเพื่อเข้ำร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1) ลิงก์ส ำหรับ
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ 2) Username และ Password ส ำหรับเข้ำร่วมประชมุ 

5. สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุม และลงมติในกำรประชุมเป็นสิทธิเฉพำะตวัของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ  Username หนึง่ช่ือ
จะไม่สำมำรถใช้เข้ำสูร่ะบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้ำประชมุในเวลำเดียวกนัจำกอปุกรณ์ที่แตกต่ำงกนัได้ 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองเทำ่นัน้ และจะไมม่อบ 
Username และ Password ให้กบับคุคลใด ๆ 

mailto:corporatesecretary@scg.com
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6. หำกผู้ ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะขอรับเอกสำรประกอบกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ของบริษัท กรุณำกรอก
รำยละเอียดใน “แบบขอรับเอกสำรประกอบกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2565” ตำมสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 11  

7. เอสซีจีได้จดัท ำนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัขึน้ เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผย
ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่น โดยสำมำรถศกึษำรำยละเอียดได้ที่ www.scg.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่  : 
Call center 
โทรศพัท์ : 02-931-9133 (ระหว่างวนัที ่23–30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  นำยคณพศ ผู้ภกัดี หรือ นำงสำวพีริยำ ชตูวิิศทุธ์ิ 
ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
โทรศพัท์ 02-586-6456, 02-586-3014 โทรสำร 02-586-3007 
E-mail address: corporatesecretary@scg.com 

mailto:corporatesecretary@scg.com

